
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
agricultura@riopreto.sp.gov.br 

Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Recinto de Exposições - Distrito Industrial  CEP: 15035-540 
    Fone: (17) 3232-0016  Fax: 3231-8420  - www.riopreto.sp.gov.br 

 

 

            

        

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Edital de Chamamento Público nº 001/2017 

 

 

 

 

 

 

Chamamento Público para celebração de acordo de cooperação para exploração 

de área rural 

 

 

 

 

 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

2017 



 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
agricultura@riopreto.sp.gov.br 

Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Recinto de Exposições - Distrito Industrial  CEP: 15035-540 
    Fone: (17) 3232-0016  Fax: 3231-8420  - www.riopreto.sp.gov.br 

2 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

 

Edital de Chamamento Público nº 001/2017. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento, com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, no Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro 

de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de 

fevereiro de 2017, e na Lei nº 11.357, de 25 de julho de 

2013 (institui o Plano Plurianual do Município para o 

período de 2014 a 2017), torna público o presente 

Edital de Chamamento Público visando à seleção de 

organização da sociedade civil interessada em celebrar 

acordo de cooperação que tenha por objeto a exploração 

de área agrícola, com contrapartida. 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a 

celebração de parceria com o município de São José do Rio Preto, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio da formalização de acordo 

de cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco consistente 

em cessão de direitos para exploração de área agrícola, com contraprestação em bens 

(gêneros alimentícios – verduras e legumes) ao Banco de Alimentos Municipal, NÃO 

envolvendo a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil 

(OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

pelo Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 

de fevereiro de 2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas 

neste Edital.   

 

1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação para a 

celebração do acordo de cooperação. 

 

2. OBJETO DO CHAMAMENTO 

2.1. O presente chamamento terá por objeto a celebração de Acordo de cooperação para 

concessão de sub-rogação do direito real de uso de propriedade particular pertencente à 
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APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, cedida em comodato à Prefeitura 

Municipal para a exploração agrícola, propriedade esta descrita como: 11,13 hectares de 

uma gleba de terra pertencente à comodante, assim descrita na matrícula nº 356, livro nº 

2, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto: “Uma propriedade 

agrícola, com a área de 10 alqueires, mais ou menos, ou sejam, 24.20.00 Ha de terras, 

contendo duas casas de tijolos e telhas, poço semi-artesiano, energia elétrica, piscina, 

barracão com a denominação especial de Chácara Santa Adelaide, em Engenheiro Schmidt, 

neste município, dividindo-se no seu todo com a Rodovia Washington Luís, Deolindo 

Bortoluzzo, Cesaltino Silva ou sucessores e com o Rio Preto; cadastrado no INCRA sob nº 

610.143.001.899, com a área de 24,2, área explorada 23,0, área explorável 24,2, módulo 

17,9, nº de módulo 1,35 e fração mínima de parcelamento de 17,9 Ha”. A área objeto 

deste Edital é restrita aos 11,13 hectares de terra cultiváveis, não contemplando as 

benfeitorias descritivas da matrícula da propriedade. 

 

2.2. Objetivos específicos da parceria: Tendo em vista o Decreto 15.962/2011, 

especialmente art. 2º e art. 3º, I, II e III, que disciplinam o regramento da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Abastecimento, que tem por finalidade o planejamento, a 

coordenação e a execução da política agrícola e de abastecimento dos gêneros essenciais 

bem como a divulgação de técnicas que visem o aumento da produção e melhoria da 

qualidade dos produtos deste município, o objetivo específico da parceria é fomentar a 

produção agrícola no município, especialmente por meio da agricultura familiar e do 

cooperativismo, cedendo área agrícola para a produção de gêneros alimentícios, devendo 

parte da produção de tais gêneros, em contrapartida, ser destinada ao Banco Municipal de 

Alimentos para triagem e futura distribuição a entidades assistenciais previamente 

cadastradas. 

 

3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

3.1. Considerando os objetivos do Decreto 15.962/2011, especialmente art. 3º, III, que 

institui a competência deste órgão para incentivar a produção da agricultura familiar e a 

organização de cooperativismo e associativismo no âmbito municipal, poderão participar 

deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas 

definidas pelo art. 2º, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela 

Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015), assim descrita: 

 

“b)  as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 

1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; 

as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e 

renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou 

capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 

execução de atividades ou de serviços de interesse público e de cunho social;” 

 

3.2. Para participar deste Chamamento, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 
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a) declarar, conforme modelo constante no Anexo X – Declaração de Ciência e 

Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 

anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados durante o processo de seleção; 

 

b) apresentar cópia do estatuto da entidade e ata de posse da Diretoria para 

comprovação vinculação do representante legal à OSC, e apresentar procuração 

devidamente registrada, se for o caso, que o designe para participar da fase de abertura das 

propostas, representando a entidade. 

 

3.3.  Não será permitida a atuação em rede. 

 

4.  REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO 

DE COOPERAÇÃO 

4.1. Para a celebração do acordo de cooperação, a OSC deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 

finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 

instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 

13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as 

sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, 

em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra 

pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e 

cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33,caput, 

inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações 

religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

 

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade (art. 33,caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 

 

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) 

ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 

ou de natureza semelhante, a ser comprovada na forma do art. 33, § 1º do inciso VII, do 
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Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de 

fevereiro de 2017 (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do 

objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a 

sua contratação ou aquisição com recursos PRÓPRIOS, a ser atestado mediante declaração 

do representante legal da OSC, conforme Anexo VI – Declaração sobre Instalações e 

Condições Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, 

sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de 

adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso 

V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 33, § 

1º, inciso VII, “b” do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto 

nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. Será admitida a contratação de profissionais, a 

aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico 

para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei 

nº 13.019, de 2014); 

 

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 

contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 33, §1º, incisos II, do Decreto 

nº 17.708, de 2017 (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 

ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 

cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da 

Lei nº 13.019, de 2014); 

 

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 

nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, 

endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 

número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme 

Anexo VII – Declaração do Art. 33, §1º, IV do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e Relação dos 

Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia 

de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, 

inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

l) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se 

tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 

2014);  
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m) comprovar a inscrição nos conselhos municipais das áreas correspondentes de 

atuação, quando for o caso; e 

 

n) comprovar inscrição de DAP Jurídica – Declaração de Aptidão ao PRONAF, 

ativa. 

 

4.2. Ficará impedida de celebrar o acordo de cooperação a OSC que: 

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 

39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

c) tenha em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, 

ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública Municipal, estendendo-se a 

vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, 

sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os 

integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º 

e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 33, §1º, inciso IX, do Decreto nº 17.708 de 2017); 

 

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 

anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, 

a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo 

(art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção 

prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no 

inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 

2014); 

 

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou 

 

g) tenha entre seus dirigentes pessoa: 
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i- cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

ii- que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 

inabilitação; ou  

iii- que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 

2014). 

4.3 Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 

políticas públicas. 

 

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

5.1 Comissão de Seleção, composta por 03 (três) servidores da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento, instituída por Portaria nº 02/2017 expedida pelo Secretário 

Municipal de Agricultura e Abastecimento, publicada no Diário Oficial do Município, em 

26/04/2017, tendo atribuições de receber, selecionar, avaliar, aprovar e classificar os 

serviços ou planos de trabalho, bem como julgar os recursos interpostos.  

 

5.2. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, 

tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil 

participantes do chamamento público. 

 

5.3. Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata o item 5.2., deve o 

membro da comissão de seleção ser imediatamente afastado, sendo substituído por outro 

que possua qualificação técnica equivalente. 

 

5.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou 

para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os 

princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

6.  DA FASE DE SELEÇÃO 

6.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

 

Tabela 1 
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ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 28/04/2017  

2 Período para envio das propostas pelas OSCs De 28/04 a 31/05/2017  

3 
Abertura das propostas em sessão pública, no 

endereço: Rua Daniel Antônio de Freitas, 115. 

01/06/2017 

 

6.1.2. Na contagem dos prazos descritos neste edital de chamamento público, aplicar-se a 

regra: exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram 

exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do 

processo de seleção. 

 

6.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

6.2.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do município 

de São José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br),com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

 

6.3. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs 

6.3.1. As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser encaminhadas em 

envelope lacrado, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou 

pessoalmente, dirigida à Comissão de Seleção do Chamamento Público, na Secretaria 

Municipal de Agricultura e Abastecimento, no seguinte endereço: Rua Daniel Antônio de 

Freitas, 115, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 17h00min, no período de 

de 28/04/2017 a 31/05/2017. Deverá constar no envelope a seguinte inscrição: 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2.  A proposta enviada, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas 

e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC 

proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da 

proposta. 

À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

EDITAL Nº 01/2017 

PROPOSTA- EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017 

Denominação da Instituição: 

CNPJ: 

Endereço da Instituição: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/


 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
agricultura@riopreto.sp.gov.br 

Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Recinto de Exposições - Distrito Industrial  CEP: 15035-540 
    Fone: (17) 3232-0016  Fax: 3231-8420  - www.riopreto.sp.gov.br 

9 

 

6.3.3.  Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, 

assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e 

formalmente solicitados pela administração pública municipal. 

 

6.3.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de 

uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada para 

análise. 

 

6.3.5. Observado o disposto no item 6.4.2 deste Edital, as propostas deverão conter, no 

mínimo, as seguintes informações: 

Anexo I – Termo de Referência para Cooperação; 

Anexo II – Modelo de Plano de Trabalho; 

Anexo III – Minuta do Acordo de cooperação; 

Anexo IV- Apresentação da proposta (a ser elaborada pela OSC) e declarações conforme 

modelos no Anexo V; 

Anexo V- Declarações contendo as declarações de que a OSC atende aos seguintes 

requisitos: 

i- ser regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal 

nº13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, 

certidão simplificada emitida por junta comercial; 

ii- possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no 

CNPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal 

nº13.019/2014 e alterações; 

iii- possuir experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei 

Federal nº13.019/2014 e alterações; 

iv- possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à 

salubridade e segurança, quando necessárias para realização do objeto e 

capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento da atividade ou 

serviço, nos termos da alínea “c” do inciso V do art. 33 da Lei Federal 

nº13.019/2014 e alterações, ou previsão de contratar ou adquirir com recursos 

próprios. 

Anexo VI- Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

Anexo VII – Declarações do Art. 33, incisos VIII, IX e X do Decreto nº 17.708, de 07 de 

fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e Relação 

dos Dirigentes da Entidade; 
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Anexo VIII – Declaração sobre contas da OSC; 

Anexo IX – Declaração sobre contas dos dirigentes da OSC; 

Anexo X – Declaração de ciência e concordância. 

 

6.4. Etapa 3: Etapa competitiva de abertura das propostas.  

6.4.1.  Na data de 01/06/2017, às 08h00min, na Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento, situada à Rua Daniel Antônio de Freitas, 115, Recinto de Exposições, sala 

administrativa, em sessão pública dar-se-á o credenciamento e abertura das propostas. 

 

6.4.2.  As propostas deverão conter, além das informações contidas no art. 17 do Decreto nº 

17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 

2017, informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na Tabela 2 

abaixo, observado o contido no Anexo I – Termo de Referência para Cooperação. 

 

6.4.3. Critérios de avaliação utilizados pela comissão de seleção. 

6.4.3.1. O plano de trabalho contido nas propostas, serão classificados em ordem crescente 

de pontuação, nos termos que preveem o item 6.4.3 deste edital. 

 

6.4.3.2. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 

julgamento apresentados na Tabela 2: 

 

Tabela 2 

Critérios de Pontuação 

Critério Item Nota Pontuação Máxima 

Adequação 1- Consonância do 

objetivo com o plano de 

trabalho apresentado 

0, 1 ou 2 4 

 

2- Clareza no 

detalhamento do serviço 

0, 1 ou 2 

Consistência 3- Clareza e adequação 

dos processos de produção 

que serão utilizados durante 

a execução do serviço 

0, 1 ou 2 2 
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Capacidade de 

cumprimento das 

metas 

4- Demonstração da 

capacidade de cumprimento 

das metas estabelecidas 

para uso da área 

0, 1 ou 2 4 

5- Demonstração da 

capacidade de cumprimento 

das metas de fornecimento 

da contrapartida estipulada 

ao município 

0, 1 ou 2 

Total 10 

6.4.3.3. Para aferição da nota, será atribuída pontuação de 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) para 

cada item, sendo:  

a) 0 (zero): não atende;  

 

b) 1 (um): atende parcialmente;  

 

c) 2 (dois): atende completamente.  

 

6.4.3.4. A nota final corresponderá à soma dos pontos obtidos em cada um dos itens, sendo 

a pontuação máxima de 10 (dez) pontos.  

 

6.4.3.5. Serão desclassificados os planos de trabalho que:  

a) apresentarem nota final igual ou inferior a 03 (três) pontos ou; 

 

b) obtiverem nota 0 (zero) nos quesitos "adequação" ou “capacidade de cumprimento 

das metas”. 

 

6.4.3.6. Os casos de empate serão analisados de acordo com os critérios abaixo, na seguinte 

ordem: 

a) maior nota no item de adequação; 

 

b) maior nota no item de capacidade de cumprimento das metas; 

 

c) maior nota no item de consistência. 

 

d) maior número de produtores associados à cooperativa do município de São José do 

Rio Preto, com DAP Física – Declaração de Aptidão ao PRONAF, ativa. 



 

 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
agricultura@riopreto.sp.gov.br 

Rua Daniel Antonio de Freitas, 115 – Recinto de Exposições - Distrito Industrial  CEP: 15035-540 
    Fone: (17) 3232-0016  Fax: 3231-8420  - www.riopreto.sp.gov.br 

12 

 

6.4.3.7. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 

adequada ao objeto constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação 

total obtida e a proporção entre o critério “Adequação” e “Capacidade de Cumprimento das 

Metas”.  

 

6.5. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. 

6.5.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na 

forma prevista no artigo 31 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 

Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, iniciando-se o prazo para recurso. 

 

6.6.  Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.  

6.6.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de 

seleção. 

 

6.6.2. Nos termos do art. 31 e Parágrafo único do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, os participantes que 

desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da decisão, ao colegiado que a 

proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.  

 

6.6.3. Os recursos, a serem apresentados por meio físico, poderão ser entregues via postal 

(SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente para a Comissão 

de Seleção, na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, situada à Rua Daniel 

Antônio de Freitas, 115, de segunda à sexta feira, das 08h00min às 17h00min. 

 

6.6.3.1. Caso o recorrente opte por encaminhar seu recurso via postal, considerar-se-á a 

data de recebimento na Secretaria para aferição da tempestividade. 

 

6.6.4. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à 

defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os 

devidos custos. 

 

6.6.5. Interposto recurso, a Comissão de Seleção publicará no sítio oficial do município 

(www.riopreto.sp.gov.br), para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação, observado o disposto no item 6.6.3 e 

6.6.3.1. 

http://www.riopreto.sp.gov.br/
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6.7. Etapa 6: Análise dos recursos contra o resultado preliminar pela Comissão de 

Seleção. 

6.7.1. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão, ou, 

encaminhar o recurso à Secretária Municipal, com as informações necessárias à decisão 

final. 

 

6.7.2. A decisão final do recurso, devidamente motivada, será publicada no sítio oficial do 

município (www.riopreto.sp.gov.br). A motivação deve ser explícita, clara e congruente, 

podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores 

pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato 

decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

 

6.7.3.  O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

6.8. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, 

com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).  

6.8.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 

recurso, o órgão ou a entidade pública Municipal deverá homologar e divulgar as decisões 

recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção no sítio oficial do 

município (www.riopreto.sp.gov.br). (art. 31 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017). 

 

6.8.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da 

Lei nº 13.019, de 2014 e art. 32 § 2º do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, 

alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017). 

 

6.8.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com 

proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a 

administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para 

iniciar o processo de celebração. 

 

7. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de 

parceria: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/
http://www.riopreto.sp.gov.br/
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Tabela 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e 

comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

2 
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de 

trabalho. 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e do órgão jurídico e assinatura do acordo de 

cooperação. 

5 Publicação do extrato do acordo de cooperação no Diário Oficial do 

Município. 

 

7.2.  Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de 

trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e 

de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  

7.2.1. Para a celebração da parceria, a administração pública Municipal convocará a OSC 

selecionada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da convocação, apresentar o seu 

plano de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 

celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 

e 39 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art. 33 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017). 

 

7.2.2. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento 

da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores 

exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014), observados os 

Anexos II – Modelo de Plano de Trabalho e I – Termo de Referência para Cooperação. 

 

7.2.3. O plano de trabalho deverá conter, os seguintes elementos, conforme art. 17 do 

Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de 

fevereiro de 2017:  

a)  a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com 

a atividade ou o serviço e com as metas a serem atingidas; 
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b)  a descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou serviços a serem 

executados;  

 

c)  a forma de execução das atividades ou dos serviços e de cumprimento das metas a 

eles atreladas; 

 

d) a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas. 

 

7.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo de 

05 (cinco) dias úteis, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I 

do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do 

art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas 

vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da 

apresentação dos seguintes documentos: 

I - certidão de existência jurídica expedida pelo Cartório de Registro Civil ou cópia 

do estatuto registrado e de eventuais alterações, em conformidade com as exigências 

previstas no art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações ou, tratando-se de sociedade 

cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

 

II -  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 

emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 

demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo; 

 

III -  comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de 

objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, 

podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

 

i. instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da 

sociedade civil; 

ii. relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

iii. publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento 

realizadas pela OSC ou a respeito dela; 

iv. currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, 

associados, cooperados, empregados, entre outros; 

v. declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento 

de atividades ou serviços relacionados ao objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou 

privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 

vi. prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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IV -  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

 

V -  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

CRF/FGTS; 

 

VI -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

 

VII - Certidão de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos em 

legislação específica; 

 

VIII - Certidão de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui 

inscrição estadual; 

 

IX - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com 

endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 

identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, 

conforme Anexo VII – Declaração do Art. 33 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e Relação dos 

Dirigentes da Entidade; 

 

X - comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, podendo 

ser realizada por meio de contas de consumo, salvo as referentes à telefonia móvel; 

 

XI -  declaração do representante legal da OSC com informação de que a 

organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 

da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme 

modelos nos Anexos VIII e IX – Declaração sobre Contas da OSC e Declaração sobre 

Contas dos Dirigentes da OSC; 

 

XII -  declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e 

outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com 

recursos próprios, conforme Anexo VI – Declaração sobre Instalações e Condições 

Materiais;  

 

XIII- cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

 

XIV- declaração, sob as penas da lei, de que a OSC não está impedida de celebrar 

qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às 

vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações; 

 

XV- declaração, emitida pelos dirigentes da OSC, informando que nenhum dos 

dirigentes é membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade 

da Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, sendo considerados: 

i. membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice 

Prefeito e Secretários Municipais; 

ii. membros do Poder Legislativo: Vereadores; 

iii. membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores) 

 

XVI- Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz; 

 

XVII- comprovante de inscrição nos conselhos municipais das áreas 

correspondentes de atuação, quando for o caso; 

 

XVIII- cópia dos dois últimos balanços contábeis, devidamente assinados pelo 

Contador, Presidente e Tesoureiro da entidade; 

 

XIX- cópia da DAP Jurídica (Declaração de Aptidão ao Pronaf), ativa. 

 

7.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeitos de negativa, no caso 

das certidões previstas nos incisos IV, V e VI do item 7.2.4. 

 

7.2.6. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos IV, V 

e VI do item 7.2.4 que estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam 

disponíveis eletronicamente.  

 

7.2.7. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos 

requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, devendo tais 

documentos ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 

recebimento) ou pessoalmente na sede desta Secretaria à Rua Daniel Antônio de Freitas, 

115, nesta cidade. 

 

7.3.  Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 

parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  

7.3.1. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do 

atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que 

não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas na 

Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de trabalho. 
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7.3.2. A administração pública municipal poderá solicitar a realização de ajustes no Plano 

de trabalho conforme o interesse público exigir para melhor execução do objeto da parceria, 

nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 48 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e na forma do item 7.4 

deste Edital.  

 

7.3.3. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC 

selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo 

os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada 

poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela 

apresentada. 

 

7.3.4. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC 

convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de 

celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa 

2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de 

classificação. 

 

7.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 

necessário. 

7.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado 

evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua 

situação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de não celebração da parceria (§4º do 

art. 33 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, 

de 23 de fevereiro de 2017). 

 

7.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela 

OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em 

até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação apresentada. 

 

7.5.  Etapa 4: Parecer de órgão técnico, parecer de órgão jurídico e assinatura do 

Acordo de cooperação. 

7.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências 

impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do 

parecer técnico pelo órgão ou entidade pública municipal, a emissão de parecer jurídico de 

competência da Procuradoria Geral do Município, as designações do gestor da parceria e da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução 

das parcerias que prevejam repasses de recursos.  
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7.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

 

7.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de 

celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar 

qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, 

sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração. 

 

7.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de 

dirigentes, quando houver. 

 

7.6. Etapa 5: Publicação do extrato do acordo de cooperação no Diário Oficial do 

Município.  

7.6.1. O acordo de cooperação somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei nº 

13.019, de 2014). 

 

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA 

8.1. Tendo em vista se tratar de acordo de cooperação, sem encargos financeiros para o 

município, bem como o fato de não existir impedimento legal, o prazo para execução do 

objeto da parceria será de 120 (cento e vinte) meses, contados da assinatura do Acordo de 

cooperação (art. 17, inciso VI do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado 

pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017).. 

 

9.  PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 

REALIZAÇÃO DO OBJETO 

9.1. Por se tratar de Acordo de cooperação, sem encargos financeiros para o município, 

não haverá destinação de recursos do orçamento do Município para a presente parceria, 

correndo as despesas para o cumprimento do objetivo por meio do Plano de Trabalho 

selecionado, a cargo da OSC. 

 

10. DOS PRINCÍPIOS E DA VEDAÇÃO À DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

OBJETO: 

10.1. Para execução do objeto da parceria deverão ser observados os princípios da 

impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e ética pública, bem como os 

ditames da Lei nº 13.019/14 alterada pela Lei nº 13.204/15. 

10.2. Será vedada a delegação da execução do objeto da parceria. 
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11. DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

11.1.  A gestão da parceria será realizada pelo Gestor nomeado na Portaria nº 003/2017, 

expedida pelo Secretário Municipal, publicada no Diário Oficial do Município, em 

26/04/2017, com poderes de controle e fiscalização, cujas obrigações serão aquelas 

determinadas pelo artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/14.  

 

11.2. Comissão de Monitoramento e Avaliação, composta por 03 (três) servidores da 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, instituída por Portaria nº 003/2017 

expedida pelo referido Secretário Municipal, publicada no Diário Oficial do Município, em 

26/04/2017, tendo atribuições de analisar e aprovar os relatórios provenientes do 

monitoramento efetuados pela gestora da parceria. 

 

 

12. DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO 

12.1. A exploração agrícola de que trata o presente Edital será objeto de gestão operacional 

de caráter público, tendo sua execução devidamente monitorada e avaliada pela 

administração pública, por meio da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

 

12.2. A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução do serviço citado no 

caput compreendem as seguintes atribuições: 

 

a) avaliar o planejamento e o processo de execução das ações do serviço conforme 

Plano de Trabalho apresentado; 

 

b) assegurar o cumprimento da contraprestação consistente no fornecimento de 

quantidades de gêneros alimentícios ao Banco Municipal de Alimentos; 

 

12.3. As ações de monitoramento e avaliação da Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento compreendem a verificação: 

 

a) da quantidade e qualidade dos gêneros alimentícios fornecidos correspondentes às 

metas estabelecidas no Plano de Trabalho; 

 

b) da correta exploração da área cedida à OSC e o correto cumprimento dos termos 

do presente Edital durante todo o período de vigência 

 

c) do cronograma de execução conforme descrito no Plano de Trabalho apresentado. 

 

12.4. Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de: 

a) relatórios de acompanhamento da execução das ações previstas no Plano de 

Trabalho; 

b) visitas técnicas in loco, previamente agendadas, ou não; 
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c) reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas; 

d) estratégias de avaliação do fornecimento de gêneros alimentícios ao Banco de 

Alimentos. 

 

12.5. É dever das organizações da sociedade civil selecionadas, durante toda a execução da 

parceria: 

 

a) executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como 

com as diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específicas, nos 

termos deste Edital ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou complementá-lo; 

 

b) desenvolver as ações seguindo as diretrizes da administração pública 

submetendo-se à gestão pública operacional do serviço e disponibilizando o atendimento às 

metas referenciadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; 

 

c) prestar à administração pública, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura 

e Abastecimento, todas as informações e esclarecimentos necessários durante o processo de 

monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente; 

 

d) promover, no prazo estipulado pela administração pública, quaisquer adequações 

apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional; 

 

e) participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão 

operacional e capacitações; 

 

f) participar de reuniões dos Conselhos Municipais, fóruns e grupos de trabalho; 

 

g) apresentar à administração pública, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios 

mensais, quadrimestrais e anual do serviço executado; 

 

12.6. Sem prejuízo da avaliação discriminada no item antecedente, a execução da parceria 

poderá ser acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública da área relacionada, 

ao objeto contido no Acordo de Cooperação, bem como também estará sujeita aos 

mecanismos de controle previstos na legislação. 

 

13. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

13.1. Por não haver transferência de recursos pela administração pública, as contratações de 

bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, deverão ser feitas com recursos 

próprios da OSC, observando, sempre que possível, os princípios da impessoalidade, 

isonomia, economicidade, probidade, da eficiência, publicidade, transparência na aplicação 

dos recursos e da busca permanente de qualidade. 

 

14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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14.1.  A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 

observar as determinações contidas no Capítulo VI do Decreto nº 17.708, de 07 de 

fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. Deverá 

conter também, elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou 

concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 

pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos 

resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. 

 

14.2. Os dados apresentados serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 

causalidade entre o objeto da parceria e as metas estabelecidas, a sua conformidade e o 

cumprimento das normas pertinentes. 

 

14.3. Por tratar-se de Acordo de Cooperação, sem a transferência de recursos, para fins de 

prestação de contas mensal, a OSC deverá apresentar, na Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento, para a Comissão de Monitoramento e Avaliação, em até 28 

(vinte e oito) dias úteis após o encerramento de cada mês, conforme preconiza o art. 82 do 

Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de 

fevereiro de 2017: 

 

a) cópia simples dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais referentes à doação 

dos gêneros alimentícios ao Banco Municipal de Alimentos, como comprovante do 

cumprimento da contrapartida prevista no presente Edital; 

 

 

14.4. Para fins de prestação de contas quadrimestral, a OSC deverá apresentar, na 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, nos termos do art. 83 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado 

pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, em até 28 (vinte e oito) dias úteis após 

o encerramento de cada quadrimestre do ano civil: 

 

a) Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que 

conterá:  

i. as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

ii. a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a 

prestação de contas, apresentando um comparativo de metas propostas com os 

resultados alcançados; 

iii. os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das 

ações, como fotos ou vídeos da área utilizada, cadastro atualizado dos 

associados à cooperativa, relatórios com descritivo do fornecimento de 

gêneros alimentícios acordados com o município. 

 

14.5. A OSC deverá apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do 

cumprimento das metas e dos resultados previstos no plano de trabalho. 
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14.5.1. A prestação de contas anual, será entregue na Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento, nos termos do art. 87 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, 

alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e será composta pelos 

seguintes documentos: 

 

a) a serem apresentados pela OSC: 

i- relatório anual de execução do objeto, contendo as informações consolidadas 

dos relatórios quadrimestrais; 

ii- declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC 

de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de 

dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem 

como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo 

grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 

iii- cópia atualizada da DAP Jurídica – Declaração de Aptidão ao PRONAF. 

 

14.5.2. Nos termos do art. 88 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado 

pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a análise da prestação de contas anual 

terá como subsídio o relatório anual de execução do objeto, os relatórios de visita in loco e 

os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão, devendo 

obrigatoriamente mencionar, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das 

ações já executadas: 

 

a) as metas e os resultados já alcançados e os seus benefícios; e 

 

b) os efeitos da parceria, referentes: 

i.           aos impactos econômicos no que se refere ao eventual aumento de 

participação da cooperativa nas compras públicas municipais; 

ii. aos impactos sociais no que se refere ao aumento de capacidade de 

atendimento pelo Banco Municipal de Alimentos à famílias com necessidades 

de suporte alimentar, resultante dos produtos fornecidos em contrapartida pela 

associação cooperativa.  

 

14.6. Nos termos do art. 89 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 

Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a OSC deverá apresentar, sem prejuízo da 

prestação de contas anual, a prestação de contas final, após o término da vigência da 

parceria, por meio do Relatório Final de Execução do Objeto. 

 

14.6.1. A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do 

parecer técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de 

contas final, que deverá verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o 

alcance dos resultados previstos no plano de trabalho e considerará (art. 90 do Decreto nº 

17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 

2017): 
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a) o Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela OSC, consolidando as 

informações de todo período da parceria; 

 

b) os relatórios de visita técnica in loco; 

 

c) os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão 

de monitoramento e avaliação. 

 

14.6.2. Conforme determina o art. 92 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, 

alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a OSC deverá apresentar: 

 

a) o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado 

do término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante 

justificativa e solicitação prévia da OSC; 

 

14.6.3. Os documentos originais relativos à execução da parceria deverão ser mantidos 

arquivados pela OSC durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao 

da apresentação da prestação de contas final. 
 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL 

15.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho apresentado, da Lei 

Federal nº 13.019/14 e demais legislações que regulamentem a matéria, a administração 

pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as 

seguintes sanções:  

 

a) advertência;  

 

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades municipais, por prazo não superior a 

dois anos; 

 

c) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes 

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II;  

 

15.2. As sanções estabelecidas são de competência exclusiva da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 

ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.  
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15.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 

contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 

parceria.  

 

15.4. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração 

da infração. 

 

 

16. CAUSAS DE RESCISÃO OU DENÚNCIA  

16.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem 

firmados o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os 

motivos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. 

 

17.  CONTRAPARTIDA 

17.1. Fica estabelecido no presente Edital, como contrapartida para o uso da área rural 

objeto do Chamamento Público, o fornecimento de 1 (uma) tonelada mensal dos gêneros 

alimentícios (legumes e verduras) produzidos na área, para o Banco Municipal de 

Alimentos, durante todo o período de vigência do contrato, com a previsão de carência de 

07 (sete) meses para o início do fornecimento, respeitadas eventuais intercorrências para o 

não cumprimento do disposto, como: condições climáticas desfavoráveis que acarretem 

prejuízo à produção, acometimento por pragas, entre outros motivos devidamente 

justificados e comprovados por laudos técnicos. 

 

18.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do município de 

São José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br), com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

 

18.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 

(dez) dias da data-limite para envio das propostas, por petição protocolada no endereço da 

sede desta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. A resposta às 

impugnações caberá à Secretária Municipal. 

 

18.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital 

e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da 

data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail:. Os 

esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 
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18.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos 

autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

18.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 

alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a 

formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

 

18.3. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento resolverá os casos omissos e 

as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os 

princípios que regem a administração pública. 

 

18.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou 

anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

18.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá 

acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas 

cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 

cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade 

ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, 

rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 

2014.  

 

18.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar 

deste Chamamento Público.  

 

18.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das 

entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte 

da administração pública. 

 

18.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
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Anexo I – Termo de Referência para Acordo de Cooperação; 

Anexo II – Modelo de Plano de Trabalho; 

Anexo III – Minuta do Acordo de Cooperação; 

Anexo IV- Apresentação da proposta (a ser elaborada pela OSC) e declarações conforme 

modelos no Anexo V; 

Anexo V- Declarações; 

Anexo VI- Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

Anexo VII – Declarações do Art. 33, incisos VIII, IX e X do Decreto nº 17.708, de 07 de 

fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e Relação 

dos Dirigentes da Entidade; 

Anexo VIII – Declaração sobre contas da OSC; 

Anexo IX – Declaração sobre contas dos dirigentes da OSC; 

Anexo X – Declaração de ciência e concordância. 

 

São José do Rio Preto, 26 de abril de 2017. 

 

Secretaria Municipal de Agricultura e 

Abastecimento 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

I – Justificativa 

II - Modalidade de instrumento jurídico adequado para a parceria 

III – Definição do Objeto 

IV – Metas quantitativas a serem atingidas 

V – Público alvo 

VI – Objetivo geral e objetivo específico da parceria 

VII – Resultados a serem alcançados 

VIII – Indicadores a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas e os 

meios de verificação 

IX – Prazo para execução da atividade ou do projeto 

X – Da contrapartida 

XI – Critérios objetivos da seleção e julgamento das propostas 

XII – Metodologia da pontuação e peso atribuído a cada um dos critérios 

estabelecidos 

XIII – Critérios de desempate 

XIV – Considerações finais 

 

I - Justificativa 

O presente Termo de Referência é parte integrante do Edital de Chamamento Público para 

seleção de propostas para celebração de parceria com o município de São José do Rio 

Preto, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para exploração de área 

agrícola, por cooperativa de produtores rurais que seja sediada no município de São José do 

Rio Preto, após aprovação de plano de trabalho para utilização da referida área, única e 

exclusivamente para a produção, por produtores cooperados à OSC selecionada, de gêneros 

alimentícios variados, comprometendo-se, em contrapartida, com a doação de 1 (uma) 

tonelada / mês da referida produção, para o Banco Municipal de Alimentos. 

O presente chamamento público e a apresentação de propostas estão respaldados pelas 

competências da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme Decreto 

nº 15.962/2011, art. 3º, em seus incisos: 

I- Executar a política agrícola e o abastecimento dos gêneros essenciais no município; 

II- Formular políticas e diretrizes concernentes ao desenvolvimento da agricultura 

familiar; 
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III- Implementar e divulgar técnicas que visam o aumento da produção e melhoria 

da qualidade dos produtos deste município, fortalecendo, desenvolvendo e 

estimulando os mecanismos para a comercialização de produtos agropecuários, 

incentivando a produção da agricultura familiar e a organização de 

cooperativismo e associativismo no âmbito municipal; 

IV- Apoiar e participar de programas de pesquisa agrícola, assistência técnica e extensão 

rural; 

V- Contribuir e colaborar com os organismos estaduais e federais que atuam na área; 

VI- Administração e manutenção do Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”; 

VII- Apoio ao Polo Regional do INCRA; 

VIII- Manter articulação com os demais programas do governo, com o objetivo de 

integrar interesses convergentes do município, direcionados ao fortalecimento 

da agricultura familiar; 

IX- Apoiar a viabilização da infraestrutura rural necessária à melhoria do desempenho 

produtivo; 

X- Fiscalização das Feiras Livres e Administração, manutenção e fiscalização do 

Mercado Municipal; 

XI- Exercer outras atividades correlatas à sua competência. 

As propostas apresentadas pelas sociedades cooperativas para uso da área devem, 

obrigatoriamente, terem como objeto a utilização para produção de gêneros alimentícios 

(legumes e verduras) variados.  

A cessão de direitos para exploração da área agrícola em questão, só será realizada com a 

devida aprovação da proposta de produção prevista no Plano de Trabalho e o compromisso 

do fornecimento, em contrapartida, de 1 (uma) tonelada dos gêneros alimentícios 

produzidos, a serem entregues, mensalmente, no Banco Municipal de Alimentos. 

Com o presente Chamamento Público a Secretaria de Agricultura e Abastecimento cumpre 

diretrizes legais de sua competência, no que concerne ao incentivo à produção da 

agricultura familiar e a organização de cooperativismo e associativismo no âmbito 

municipal, além de executar a política agrícola e o abastecimento dos gêneros essenciais no 

município, fortalecendo ainda a arrecadação de gêneros alimentícios para suprir as 

necessidades do Banco Municipal de Alimentos, unidade sob responsabilidade de gestão da 

pasta, conforme estabelecido no Decreto 17.669/2017, atendendo ainda o regramento 

estabelecido pela Lei nº 8864/2003 que Cria o Banco de Alimentos da Municipalidade e dá 

outras providências, entre as quais, as finalidades do Banco com a arrecadação de gêneros 

alimentícios, e ainda o Art. 6º da referida Lei que diz: “Para a consecução de seus afins, 

poderá o Banco de Alimentos da Municipalidade celebrar convênio com outros órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, direta e indireta, bem como com pessoas físicas 

ou jurídicas de direito privado”. 

Portanto, o presente Chamamento Público é de extrema importância para o fomento do 

setor agrícola no município de São José do Rio Preto, incentivando a produção da 

agricultura familiar e o cooperativismo, assim como para o aumento de arrecadação de 
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gêneros alimentícios para prover as necessidades de abastecimento no Banco Municipal de 

Alimentos. 

 

II – Modalidade de instrumento jurídico adequado para a parceria 

A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração 

de parceria com o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio da formalização de Acordo de 

Cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco consistente 

em cessão de direitos para exploração de área agrícola, com contraprestação em bens 

(gêneros alimentícios – verduras e legumes) ao Banco de Alimentos Municipal, NÃO 

envolvendo a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC), 

conforme condições estabelecidas neste Edital. 

O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo 

Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de 

fevereiro de 2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste 

Edital.   

Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação para a celebração 

do acordo de cooperação. 

 

III – Definição do Objeto 

O presente chamamento terá por objeto a celebração de Acordo de cooperação para 

concessão de sub-rogação do direito real de uso de propriedade particular pertencente à 

APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, cedida em comodato à Prefeitura 

Municipal para a exploração agrícola, propriedade está descrita como: 11,13 hectares de 

uma gleba de terra pertencente à comodante, assim descrita na matrícula nº 356, livro nº 2, 

do 2º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto: “Uma propriedade 

agrícola, com a área de 10 alqueires, mais ou menos, ou sejam, 24.20.00 Ha de terras, 

contendo duas casas de tijolos e telhas, poço semi-artesiano, energia elétrica, piscina, 

barracão com a denominação especial de Chácara Santa Adelaide, em Engenheiro Schmidt, 

neste município, dividindo-se no seu todo com a Rodovia Washington Luís, Deolindo 

Bortoluzzo, Cesaltino Silva ou sucessores e com o Rio Preto; cadastrado no INCRA sob nº 

610.143.001.899, com a área de 24,2, área explorada 23,0, área explorável 24,2, módulo 

17,9, nº de módulo 1,35 e fração mínima de parcelamento de 17,9 Ha”. A área objeto 

deste Edital é restrita aos 11,13 hectares de terra cultiváveis, não contemplando as 

benfeitorias descritivas da matrícula da propriedade. 

 

A celebração do Acordo de Cooperação está vinculada a apresentação e aprovação de Plano 

de Trabalho para uso da referida área na produção agrícola pela sociedade cooperativa e 

agricultores associados. 

 

IV – Metas quantitativas a serem atingidas 
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Utilização de área de 11,13 hectares de uma gleba de terra para produção de gêneros 

alimentícios diversos: verduras e legumes. 

Fornecimento de 1 (uma) tonelada mensal dos gêneros alimentícios produzidos na área, 

para o Banco Municipal de Alimentos, como contrapartida ao uso da área rural, durante 

todo o período e vigência do contrato, respeitadas as eventuais intercorrências para não 

cumprimento do disposto, como: condições climáticas desfavoráveis que acarretem 

prejuízo à produção, acometimento por pragas, entre outros motivos devidamente 

justificados e comprovados por laudos técnicos. 

 

V – Público alvo 

O presente Chamamento Público é exclusivo para participação das organizações da 

sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alínea 

“b”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 

2015), assim descrita: 

“b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 

integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 

alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; 

as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de 

agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de 

atividades ou de serviços de interesse público e de cunho social;” 

Serão aceitas propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados no 

Município de São José do Rio Preto, conforme previsto no §1º, I, do art. 22, do Decreto 

17.708/2017, justificado plenamente pelo Decreto 15.962/2011, em seus artigos 2º e 3º, que 

regram as competências da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 

especificamente o inciso III do art. 3º, que estabelece a implementação e divulgação de 

técnicas que visem o aumento da produção e melhoria da qualidade dos produtos deste 

município, fortalecendo, desenvolvendo e estimulando os mecanismos para a  

comercialização dos produtos agropecuários, incentivando a produção da agricultura 

familiar e a organização do cooperativismo e associativismo no âmbito municipal. 

 

VI – Objetivo geral e objetivo específico da parceria 

Objetivo geral: Utilização de área rural para produção de gêneros alimentícios variados 

(verduras e legumes) fomentando a agricultura familiar e a sociedade cooperativa no 

município de São José do Rio Preto, incentivando o aumento da produção agrícola. 

Objetivos específicos da parceria: Tendo em vista o Decreto 15.962/2011, especialmente 

art. 2º e art. 3º, I, II e III, que disciplinam o regramento da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Abastecimento, que tem por finalidade o planejamento, a coordenação e a 

execução da política agrícola e de abastecimento dos gêneros essenciais bem como a 

divulgação de técnicas que visem o aumento da produção e melhoria da qualidade dos 

produtos deste município, o objetivo específico da parceria é fomentar a produção agrícola 

no município, especialmente por meio da agricultura familiar e do cooperativismo, com a 

cessão de área rural para a produção de gêneros alimentícios por Sociedade Cooperativa, 

devendo parte da produção de tais gêneros, em contrapartida, ser destinada ao Banco 
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Municipal de Alimentos para triagem e futura distribuição a entidades assistenciais 

previamente cadastradas. 

 

VII – Resultados a serem alcançados 

 META RESULTADO ESPERADO 

1. Fortalecimento e incentivo ao 

cooperativismo; 

Aumento do número de produtores 

associados à sociedade cooperativa que 

for selecionada no processo. 

2. Aumento da participação nas 

compras públicas municipais de 

cooperativa da agricultura familiar; 

Aumento da participação de produtos 

oriundos da agricultura familiar 

produzidos no município nos contratos 

públicos de fornecimento de gêneros 

alimentícios. 

3. Aumento da arrecadação de 

gêneros alimentícios para 

distribuição pelo Banco Municipal 

de Alimentos. 

Aumentar em 12 toneladas anuais a 

arrecadação do Banco Municipal de 

Alimentos, especificamente nesse 

projeto. 

 

VIII – Indicadores a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas e os 

meios de verificação 

 META INDICADORES MEIOS DE 

VERIFICAÇÃO 

1. Fortalecimento e 

incentivo ao 

cooperativismo 

Percentual Levantamento de 

número de produtores 

cooperados no início e ao 

final do projeto, com 

acompanhamento anual 

de variações de 

associados, por meio de 

emissão de relatório 

anual pela cooperativa 

selecionada no processo. 

2. Aumento da 

participação nas 

compras públicas do 

município por 

cooperativa da 

agricultura familiar; 

Percentual Comparativo entre os 

números atuais da 

participação da 

produção agrícola na 

economia do município e 

o comportamento desses 

dados ao longo do 

projeto com análises 

anuais de produção, 

tendo como base os 

dados do PNAE e PAA. 
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3. Aumento da 

arrecadação de 

gêneros alimentícios 

para distribuição pelo 

Banco Municipal de 

Alimentos 

Toneladas Pesagem mensal dos 

produtos entregues pela 

cooperativa selecionada 

no processo, como 

contrapartida à parceria 

celebrada, com o objetivo 

do cumprimento da meta 

de fornecimento de 1 

tonelada/mês de gêneros 

produzidos na área, para 

o Banco Municipal de 

Alimentos. 

 

IX – Prazo para execução da atividade ou do projeto 

Tendo em vista se tratar de acordo de cooperação, sem encargos financeiros para o 

município, bem como o fato de não existir impedimento legal, o prazo para execução do 

objeto da parceria será de 120 meses, contados da assinatura do Acordo de cooperação (art. 

17, inciso VI do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 

17.723, de 23 de fevereiro de 2017). 

 

X – Da contrapartida 

Fica estabelecido o fornecimento, como contrapartida para o uso da área rural, de 1 (uma) 

tonelada mensal dos gêneros alimentícios (legumes e verduras) produzidos na área, para o 

Banco Municipal de Alimentos, durante todo o período de vigência do contrato, com a 

previsão de carência de 07 (sete) meses para o início do fornecimento, respeitadas eventuais 

intercorrências para o não cumprimento do disposto, como: condições climáticas 

desfavoráveis que acarretem prejuízo à produção, acometimento por pragas, entre outros 

motivos devidamente justificados e comprovados por laudos técnicos. 

Conforme disposto no art. 23º, § 4º. do Decreto 17.708/2017, a contrapartida em bens e 

serviços, quando necessária, deve ser justificada pelo Administrador Público.  

Em cumprimento ao disposto, a contrapartida estabelecida com o fornecimento de 1(uma) 

tonelada mensal de gêneros alimentícios produzidos na área, para o Banco Municipal de 

Alimentos, justifica-se pela cessão de direitos de uso de área rural para exploração por 

Cooperativa por meio da celebração de Acordo de Cooperação, ou seja, sem repasses de 

recursos financeiros à proposta selecionada. Desta forma, a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento incentivará a produção agrícola ao mesmo tempo em que aumentará a 

arrecadação em gêneros alimentícios (verduras e legumes) para o Banco Municipal de 

Alimentos, unidade sob a gestão da pasta e que necessita frequentemente de grande 

quantidade de alimentos para suprir as necessidades das famílias atendidas. 

 

XI – Critérios objetivos da seleção e julgamento das propostas 
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O plano de trabalho contido nas propostas, serão classificados em ordem crescente de 

pontuação, nos termos previstos no Edital. 

A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados na Tabela: 

 

Critérios de Pontuação 

Critério Item Nota Pontuação Máxima 

Adequação 1- Consonância do 

objetivo com o 

plano de trabalho 

apresentado 

0, 1 ou 2 4 

 

2- Clareza no 

detalhamento do serviço 

0, 1 ou 2 

Consistência 3- Clareza e adequação 

dos processos de produção 

que serão utilizados durante 

a execução do serviço 

0, 1 ou 2 2 

Capacidade de 

cumprimento das 

metas 

4- Demonstração da 

capacidade de cumprimento 

das metas estabelecidas 

para uso da área 

0, 1 ou 2 4 

5- Demonstração da 

capacidade de cumprimento 

das metas de fornecimento 

da contrapartida estipulada 

ao município 

0, 1 ou 2 

Total 10 

 

XII – Metodologia da pontuação e peso atribuído a cada um dos critérios 

estabelecidos 

Para aferição da nota, será atribuída pontuação de 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) para cada 

item, sendo:  

a) 0 (zero): não atende;  

 

b) 1 (um): atende parcialmente;  
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c) 2 (dois): atende completamente.  

A nota final corresponderá à soma dos pontos obtidos em cada um dos itens, sendo a 

pontuação máxima de 10 (dez) pontos.  

Serão desclassificados os planos de trabalho que:  

a) apresentarem nota final igual ou inferior a 03 (três) pontos ou; 

b) obtiverem nota 0 (zero) nos quesitos "adequação" ou “capacidade de cumprimento 

das metas”. 

 

XIII – Critérios de desempate 

Os casos de empate serão analisados de acordo com os critérios abaixo, na seguinte ordem: 

a) maior nota no item de adequação; 

b) maior nota no item de capacidade de cumprimento das metas; 

c) maior nota no item de consistência. 

d) maior número de produtores associados à cooperativa do município de São José do 

Rio Preto, com DAP Física – Declaração de Aptidão ao PRONAF, ativa. 

 

 

XIV – Considerações finais 

O presente Termo de Referência é parte integrante do Edital de Chamamento Público para 

seleção de propostas para celebração de parceria com o município de São José do Rio 

Preto, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para exploração de área rural 

por cooperativa de produtores rurais que seja sediada no município de São José do Rio 

Preto, após aprovação de plano de trabalho para utilização da referida área, única e 

exclusivamente para a produção por produtores cooperados, de gêneros alimentícios 

variados (verduras e legumes), comprometendo-se, em contrapartida, com a doação de 1 

(uma) tonelada / mês da referida produção, para o Banco Municipal de Alimentos. 

Por meio da celebração da parceria prevista no Chamamento Público e conforme os 

critérios explanados neste Termo de Referência, a Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento estará exercendo seu dever de fomentar a produção agrícola no município, 

incentivando o associação ao cooperativismo e a agricultura familiar, aumentando ainda a 

capacidade de arrecadação de gêneros alimentícios pelo Banco Municipal de Alimentos 

podendo aumentar o número de famílias a serem atendidas com a política de suporte à 

alimentação do município. 

 

São José do Rio Preto, 26 de Abril de 2017. 

 

 

Antonio Pedro Pezzuto Júnior 

Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
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PAPEL TIMBRADO 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO II 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO 

I - DADOS CADASTRAIS       

        

1. Dados cadastrais da Entidade - Proponente 
 

  

Entidade 
  

  

  
  

  

Nome do Estado/DF/Município   CNPJ    

    
 

  

        

Endereço ( Rua, número, bairro, cidade, UF, CEP )     

  
  

  

  
  

  

0XX/Telefone FAX e.mail   

    
 

  

    
 

  

Nº da Conta Corrente Código do Banco     

    
 

  

        

Nº da Agência Praça de Pagamento     

    
 

  

        

2. Dados Cadastrais do Dirigente da Entidade 
     

Nome   Data Posse   

    
 

  

    
Vigência do     
mandato   

Nacionalidade Estado Civil Cargo/Função   

        

        

CPF Nº RG/CI Órgão Expeditor Data de expedição 

        

        

Endereço do Domicílio ( Rua, nº, bairro, cidade, UF e CEP )  
 

  

  
  

  

        

Telefone Residencial Telefone Celular e.mail   

        

        



 

 

 

 

 

 

3. Dados Cadastrais do Responsável Técnico do Serviço     

Nome       

  
  

  

        

Nacionalidade Estado Civil Cargo/Função   

        

        

CPF Nº RG/CI Órgão Expeditor Data de expedição 

        

        

Endereço do Domicílio ( Rua, nº, bairro, cidade, UF e CEP )  
 

  

  
  

  

        

Telefone Residencial Telefone Celular e.mail   
        

II - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO       

1. Descrição da realidade que será objeto da parceria     
(descrever a realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as 
atividades ou serviços e metas a serem atingidas) 

        

2. Resultados Esperados e Indicadores (tomar como base o Termo de Referência) 
  

Meta Resultados Esperados/Indicadores 

  

  

  

  

  

3. Infraestrutura de Produção  
(descrever os itens que serão instalados para suporte da produção) 
 

4. Planejamento Agrícola e Técnicas de Produção  
(descrever o processo de produção e técnicas a serem utilizadas) 
 



 

 

 

III - EXECUÇÃO DO SERVIÇO           

( Indicar metas com seus indicadores e respectivos prazos )     

Meta Etapa 
Especificação 

                  (descrição da meta) 

Indicador Físico 
 

Duração 
 

Unidade                   Quantidade Início  Término 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL         

Nome da Entidade: ______________________________________________________________ 

Nome do Dirigente: ______________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________________ 

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Serviços e Plano de Trabalho. 

  
     

  

  
  

São José do Rio Preto,  de  de 2.0______ 

  
     

  

  
   

( Nome do Dirigente )   

  
   

Cargo 
 

  

       V - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE         

              

São José do Rio Preto, __ de ____________de 2.0______       

  
     

  

(   ) DEFERIDO (   ) INDEFERIDO 
   

  

  
     

  

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
  

  
 
 
 
                  Membro 1  

 

 

Membro 2 

 

      Membro 3 
   

     
  

        
  

  

  
     

  

São José do Rio Preto, ______ de ____________________ de 20______   

  
     

  

  
     

  

  
  

  

  Secretária Municipal      



 

 

ANEXO III 

MINUTA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

MINUTA  

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/17 

Processo Administrativo nº 001/2017  

Interessado: (OSC)  

Pelo presente Acordo de Cooperação, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 

46.588.950/0001-80, com sede na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, Centro, representado pela 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, doravante denominada simplesmente 

SECRETARIA, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto Municipal 

n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017 e de outro a(o) (OSC) doravante 

denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.º (Nº CNPJ DA OSC) com (matriz ou 

filial) na (endereço), na cidade de (cidade), representada por seu(s) dirigente (s), celebrado 

com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15 e da 

Lei Orgânica da Assistência Social n.º 8.742/93 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, na Lei 

Federal nº 12.594/2012, da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 12.581 de 22 de dezembro 

de 2016, do Decreto Municipal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017 e do 

Edital de Chamamento Público nº 001/2017 publicado no Diário Oficial do Município em 

28/04/2017, cuja execução de serviço será em consonância com as condições expostas no 

citado edital, bem como as demais normas jurídicas pertinentes.  

PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS METAS  

1.1. Serão executadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante toda a 

vigência da parceria as ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente 

analisado e contemplado no Edital de Chamamento Público nº 001/2017, vinculando-se 

integralmente aos termos do mesmo, no âmbito: 

1.2.1. (tabela dos serviços executados, conforme apresentado no plano de trabalho)  

§ 1º O Plano de Trabalho referido no caput é parte integrante e indissociável do presente 

Acordo de Cooperação.  

§ 2º Para a execução das ações, deverão ser obrigatoriamente observadas a descrição dos 

serviços, constantes do Anexo I do Edital de Chamamento Público nº 001/2017.  

SEGUNDA – DOS REPASSES  



 

 

2.1. Tendo em vista a modalidade do presente chamamento, a celebração deste acordo de 

cooperação não envolverá a transferência de recursos financeiros da SECRETARIA para a 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

2.2 Os valores referentes a quaisquer despesas referentes a execução do objeto da parceria, 

ficarão a cago da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

 

TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

3.1. O presente Acordo vigorará a partir da data da assinatura por até 120 (cento e vinte) 

meses, haja vista tratar-se de acordo de cooperação sem transferência de recursos entre as 

partes, bem como a ausência de proibição legal neste sentido, podendo ser denunciado 

pelos partícipes, a qualquer tempo, com as respectivas sanções e delimitações claras de 

responsabilidades, desde que comunicado por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de 

antecedência, podendo ser prorrogado, desde que as partes manifestem interesse em até 60 

(sessenta) dias de antecedência antes do término.  

Parágrafo único. A vigência prevista no caput está adstrita ao contrato de comodato 

celebrado entre a SECRETARIA e a Associação APAE, entidade proprietária do terreno 

cedido em comodato para exploração agrícola. 

 

QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

4.1 São obrigações do SECRETARIA:  

4.1.1 monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria e dos atendimentos 

realizados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, nos termos do item 12 do 

Edital n.º 01/2017, inclusive com a realização de visitas in loco;  

4.1.2 emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações objeto do presente 

Acordo de Cooperação, submetendo-o à Comissão de Monitoramento e Avaliação 

designada, nos termos do art. 59 da Lei Federal n.º 13.019/2014, que o homologará, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 

organização da sociedade civil.  

4.1.3 através do gestor da parceria:  

4.1.3.1 acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  

4.1.3.2 informar à SECRETARIA a existência de fatos que possam comprometer as 

atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem 

como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;  

4.1.3.3 emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 

levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de 

que trata o art. 59 da Lei Federal 13.019/2014 e a cláusula antecedente;  



 

 

 

4.1.4. deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e 

dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, 

e os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria 

oriunda do presente Acordo de Cooperação. 

 

4.2. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se a:  

4.2.1. Com relação à execução técnica do objeto e suas peculiaridades:  

a) executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como com a 

diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas do específicas para cada 

ação, nos termos do Edital de Chamamento nº 01/2017 e do Plano de Trabalho 

devidamente aprovado pela comissão de seleção; 

 b) desenvolver as ações seguindo as diretrizes do órgão gestor, qual seja, a SECRETARIA, 

submetendo-se à gestão pública operacional do serviço e disponibilizando o atendimento às 

metas referenciadas pela SECRETARIA, nos termos do Edital de Chamamento n.º 

01/2017; 

c) prestar a SECRETARIA, todas as informações e esclarecimentos necessários durante o 

processo de monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente;  

d) promover, no prazo a ser estipulado pela administração pública, quaisquer adequações 

apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;  

e) participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão 

operacional e capacitações;  

f) participar de reuniões dos Conselhos Municipais relacionados a sua área de atuação, 

fóruns e grupos de trabalho; 

g) manter atualizados os registros dos cooperados associados; 

h) apresentar a SECRETARIA, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios 

mensais e anual dos serviços executados;  

i) comunicar por escrito e imediatamente à SECRETARIA, todo fato relevante, bem como 

eventuais alterações estatutárias e constituição da diretoria;  

j) comunicar por escrito, com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, 

eventuais pretensões de alterações no objeto; 

k) destacar a participação do Município e da SECRETARIA, em toda e qualquer ação 

promocional divulgada nos meios de comunicação, mediante prévia aprovação da 

Secretaria Municipal de Comunicação Social; 



 

 

l) prestar contas na forma e nos prazos estabelecidos no item 14 do Edital de Chamamento 

Público nº 01/2017 e em conformidade com as instruções específicas emanadas do Tribunal 

de Contas do Estado; 

m) prestar contas, mensal, quadrimestral, anual e final, conforme dispõe o item 14 do Edital 

de Chamamento Público nº 01/2017; 

 

n) manter em seus arquivos os documentos originais que compuseram a prestação de 

contas, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 

das mesmas. 

 

4.3 Constitui responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o 

gerenciamento administrativo e financeiro para execução dos dispostos no Edital de 

Chamamento Público nº 01/2017, especificamente às metas estabelecidas no Termo de 

Referência; 

 

Parágrafo único.: As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil,  

deverão observar os princípios da impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, da 

eficiência, publicidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca permanente de 

qualidade.  

 

4.4 Constitui, também, responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

relacionados à execução do objeto previsto neste Acordo de Cooperação, não implicando 

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública na sua inadimplência em 

relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos 

decorrentes de restrição à sua execução, sendo vedado: 

 

a) utilizar a área rural para finalidade alheia ao objeto da parceria. 

b) terceirizar o cumprimento do objeto da parceria. 

 

 

4.5 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se, ainda, a:  

 

4.5.1 permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle 

interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 

informações relacionadas ao Acordo de Cooperação, bem como aos locais de execução do 

respectivo objeto;  

 

4.5.2 abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro 

de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública municipal direta ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau; 

4.5.3. observar durante toda a vigência da parceria, todos os preceitos normativos 

contidos na Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 17.708 



 

 

de 07 de fevereiro de 2017, e ulteriores alterações, e os termos do edital de chamamento 

público, como parte integrante deste Acordo de Cooperação. 

 

 

QUINTA - DA HIPÓTESE DE RETOMADA 

 

5.1 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, 

conforme previsto no Decreto 17.708/2017, art. nº78, I e II, o MUNICÍPIO, poderá, 

exclusivamente para assegurar o abastecimento por gêneros alimentícios destinados ao 

Banco Municipal de Alimentos, por ato próprio e independentemente de autorização 

judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:  

 

I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 

trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 

considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil 

até o momento em que a SECRETARIA assumiu as responsabilidades; 

 

 II – utilizar as benfeitorias instaladas pela OSC na área rural, para suporte à produção de 

gêneros alimentícios previstos no objeto do Edital de Chamamento Público nº 01/2017, 

além de toda a infraestrutura, para a continuidade da produção pelo Prazo de Vigência 

estabelecido no Acordo de Cooperação; 

 

§ 1º As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor da parceria à 

SECRETARIA. 

 

§ 2º Após o término do contrato celebrado no Acordo de Cooperação, a OSC poderá retirar 

as estruturas outrora instaladas para a execução da parceria.  

 

 

SEXTA- DAS ALTERAÇÕES 

 

 

6.1 O Secretário Municipal poderá autorizar ou propor a alteração do Acordo de 

Cooperação ou, ainda, do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação 

fundamentada da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou a sua anuência, desde que 

não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma: 

 

I - por termo aditivo à parceria para: 

a) ampliação ou redução dos gêneros alimentícios em contrapartida ao Acordo de 

Cooperação; 

b) prorrogação da vigência. 

 

 

SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

 

7.1 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem 

firmados o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os 



 

 

motivos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

OITAVA - DAS SANÇÕES 

 

8.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da 

Lei Federal n.º 13.019/2014 e da legislação específica, a SECRETARIA poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:  

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do município, por prazo não superior 

a dois anos;  

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria 

ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização 

da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.  

 

§ 1º As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III desta cláusula são de competência 

exclusiva da SECRETARIA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos 

de aplicação da penalidade. 

 

§ 2º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 

contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 

parceria. 

 

§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração 

da infração. 

 

 

NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 Pactuam, ainda, os partícipes, as seguintes condições: 

 

I – todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 

endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por e-mail ou qualquer outro meio de 

comunicação, devidamente comprovado por recibo; 

II – as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer 

ocorrências que possam ter implicações na execução do objeto da parceria serão registradas em ata 

ou relatório circunstanciado; 

III – a SECRETARIA não se responsabilizará por qualquer despesa que implique para o 

cumprimento do Acordo de Cooperação pela Sociedade Cooperativa. 

 

 

DÉCIMA - DO FORO  



 

 

 

10.1. As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para dirimir 

quaisquer questões oriundas deste Acordo, com renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

10.2 É obrigatória, nos termos do art.42, XVII da Lei Federal n.º 13.019/2014, a prévia 

tentativa de solução administrativa de eventuais conflitos, com a participação de órgão 

encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;  

 

E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

São José do Rio Preto/SP,  

 

 

Secretário de Agricultura e 

Abastecimento  
 

 

OSC 
 



 

 

 

PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

ANEXO V – DECLARAÇÕES 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 

nº____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., me responsabilizo civil e 

criminalmente pela veracidade e legitimidade das informações abaixo e documentos 

apresentados durante o processo de seleção. 

Declaro, ainda, sob as penas da Lei: 

a) ser regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e 

alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada 

emitida por junta comercial; 

b) possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ 

nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e 

alterações; 

c) possuir experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei Federal 

nº13.019/2014 e alterações; 

d) possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e 

segurança, quando necessárias para realização do objeto e capacidade técnica e 

operacional para o desenvolvimento da atividade ou serviço, nos termos da alínea 

“c” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações, ou previsão de 

contratar ou adquirir com recursos próprios para cumprimento do objeto de parceria. 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017.  

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 

 



 

 

 

PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO VI – DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

– referida promessa. 

 

 Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF 

nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas da 

lei, e para fins do Edital de Chamamento n.º 00/2017 para a execução do Serviço ..., em 

celebração de Acordo de Cooperação, que a organização da sociedade civil: 

 possui instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

atividades ou serviços previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

 pretende contratar ou adquirir com recursos próprios as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou serviços previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas.  

OU 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

atividades ou serviços previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem 

como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos próprios outros bens para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A 

presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017.  

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 



 

 

 

PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DO ART. 33 DO DECRETO Nº 17.708 de 2017, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da sociedade civil 

– OSC), nos termos dos art. 33, §1ª, incisos V e IX do Decreto nº 17.708 de 2017, que: 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública Municipal; ou 

(b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”.  

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam 

constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela 

OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como 

dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

 

Nome do dirigente e 

cargo que ocupa na OSC 

 

 

Carteira de identidade, órgão 

expedidor e CPF 

 

Endereço residencial, 

telefone e e-mail 

   

   

   

   

   

   

 

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 

órgão ou entidade da administração pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro 



 

 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

 

 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro 

de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública Municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública Municipal 

celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a 

administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei 

comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores.  

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017.  

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 



 

 

PAPEL TIMBRADO 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DA OSC 

 

 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF 

nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas 

da lei, e para fins do Edital de Chamamento n.º 00/2017 para a execução do Serviço ..., em 

celebração de Acordo de Cooperação, que a organização da sociedade civil:  

a) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a 

decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito 

suspensivo;  

b) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas de "a" a "d" o 

inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento de 

penalidade passível de impedimento de celebração de parcerias;  

c) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos.  

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017.  

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 

 

 



 

 

PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO IX - DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DOS DIRIGENTES DA OSC 

 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF 

nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas da 

lei, e para fins do Edital de Chamamento n.º 00/2017 para a execução do Serviço ..., em 

celebração de Acordo de Cooperação, que a organização da sociedade civil não tem entre seus 

dirigentes pessoas:  

 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;  

b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  

c) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal no 8.429/1992. 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017.  

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 



 

 

 

 

 

 

PAPEL TIMBRADO 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 

nº____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO estar ciente e 

em concordância com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como me 

responsabilizo pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 

durante o processo de seleção. 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017.  

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 

 

 

 


